
 

 

 

 

 

 

Após Mobilidade e Aeroportos, CCR anuncia unificação da Divisão Rodovias 
 

Mudança estrutural teve início em 2021, visando à busca de mais agilidade para a tomada 
de decisões, além de permitir o início de um novo ciclo de transformações nas Divisões, 
com mais eficiência e autonomia na execução dos planos de investimentos de CAPEX, 

previstos no pipeline dos três modais. 
 
S.Paulo, 30 de maio de 2022 – O Grupo CCR acaba de anunciar importantes mudanças em 
sua estrutura, para permitir maior autonomia e velocidade na tomada de decisões por 
parte de suas Divisões de Negócio. 

 

O Negócio Rodovias foi unificado e será presidido por Eduardo Camargo, que já respondia 
pela Divisão CCR LamVias, de Rodovias Federais. 

 

Fábio Russo, que liderava a Divisão CCR InfraSP, assume o cargo de Diretor-Presidente da 
Divisão CCR Aeroportos, posição que era ocupada por Cristiane Gomes. 

 

Cristiane Gomes, dada sua grande expertise, assume o cargo de CTO - Chief Technology 
Officer -, na estrutura GBS – Global Business Services, que é liderada pelo Diretor 
Executivo, Marcio Iha. Como CTO, Cristiane irá centralizar todas as áreas de TI, 
garantindo a atualização do parque tecnológico e a transformação digital do Grupo 
CCR. 

 

A consolidação da estrutura de Rodovias reflete o amadurecimento das operações e a 
busca pelo aperfeiçoamento da gestão. Era um movimento previsto, que já havia ocorrido 
com as Divisões Mobilidade e Aeroportos. 

  
 

 

Sobre: o Grupo CCR atua nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços. São 
37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e 
manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando 3,6 mil atendimentos/dia. Em mobilidade urbana 
administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões 
de passageiros. No segmento de aeroportos são mais de 42 milhões de clientes atendidos anualmente. Mais em: 
Grupo CCR 

  

Informações à imprensa - LLYC 
imprensa.ccr@llorenteycuenca.com 

  

Joice Rodrigues 
jrodrigues@llorenteycuenca.com 
(11) 99380-5948 

  

Agnaldo Brito   
abrito@llorenteycuenca.com 
(11) 96860-3037 

https://grupoccr.com.br/

